
 

 

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija  (ZTS) smo največja mladinska organizacija v 
Sloveniji. Naše poslanstvo je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih, doseganju njihovih polnih telesnih, 
intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih posameznikov, kot odgovornih 
državljanov, angažiranih in solidarnih članov svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti.  

 

RAZPIS ZA STROKOVNEGA SODELAVCA ZA SPLOŠNE ZADEVE 

Področje dela: 
§ Splošna administrativna dela, 
§ telefonsko, elektronsko in osebno komuniciranje s strankami,  
§ urejanje evidence in arhiv prispele in odposlane pošte,   
§ pregledovanje, posredovanje in odpošiljanje pošte in elektronskih sporočil,  
§ pripravljanje dopisov, osnutkov pogodb, drugih dokumentov in gradiv v zvezi s področji zadolžitve,  
§ skrb za prodajo artiklov iz asortimana Zadruge ZTS, skrb za zaloge in nabavo, spletna trgovina, 
§ priprava dokumentov za  računovodstvo,   
§ izvajanje  plačilnega prometa za ZTS, 
§ pregled vplačil in izplačil na računu ZTS, evidentiranje podatkov za knjiženje za računovodstvo, 
§ vodenje evidenc vplačil za posamezne projekte, 
§ izdajanje računov za vse dejavnosti v ZTS, 
§ priprava dokumentov za računovodstvo, ostala knjigovodska dela, 
§ vodenje evidence v zvezi z registracijo članstva in rodov in izdajanje članskih izkaznic,   
§ urejanje različnih baz podatkov in evidence članov posameznih organov in komisij ter projektnih 

skupin. 

Pričakujemo: 
§ Najmanj V. stopnja izobrazbe, dobro znanje angleškega jezika (sposobnost pisnega in ustnega 

komuniciranja),  
§ Dobro poznavanje programskih orodij za pisarniško poslovanje in uporabo interneta 
§ izkušnje z delom v nevladnih mladinskih organizacijah in s prostovoljci so prednost, 
§ usmerjenost k doseganju ciljev in rešitev, reševanje težav na pragmatičen način, 
§ organizacijske in analitične sposobnosti, natančnost, vestnost in visoko stopnjo odgovornosti, 
§ fleksibilnost, učljivost, samostojnost, samoiniciativnost in proaktivnost, 
§ komunikativnost in pozitiven odnos do sprememb. 

 

Nudimo: 

• Delovno razmerje za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim delom, s pričetkom dela 15. 08. 2022, 
z željo po dolgoročnem sodelovanju,    

• urejeno delovno okolje, 
• možnost strokovnega in osebnega razvoja. 
 
 
Prijavite se z življenjepisom v slovenskem jeziku na generalna.sekretarka@taborniki.si do 10. 07. 2022  – do 
12.00. 
 
Prijavi priložite motivacijsko pismo v slovenščini s poudarkom na konkretnih dosežkih vašega dosedanjega dela 
povezanih z aktivnostmi opisanimi v tem razpisu. 


